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Lời giới thiệu!

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Ứng Dụng Công nghệ Khởi Nguyên  chúng tôi xin gửi lời tri ân,
cảm tạ tới quý khách hàng đã quan tâm tìm hiểu sản  phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi. 

Công ty Công Nghệ Khởi  Nguyên chúng tôi xin gửi tới tất cả các quý khách hàng lời chào cảm
tạ cùng những  lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Thưa quý khách hàng!

Theo xu thế chung của  cuộc sống hiện nay và tương lai, công nghệ tự động hóa đang ngày
càng được áp dụng  sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Các thiết bị tự động nói
 chung đang dần trở nên quen thuộc. Trong đó các thiết bị về barie, cổng cửa tự  động, kiểm
soát ra vào tự động đang là xu thế sử dụng tất yếu và có nhu cầu  đang ngày càng cao trong
các công trình xây dựng.

Nắm bắt được xu thế  đó, từ ngày 01-01-2011 Công ty TNNH Ứng Dụng Công Nghệ Khởi
Nguyên chúng tôi đã  được thành lập. Đến nay, sau thời gian khá dài nỗ lực xây dựng và phát
triển, Công  ty Công nghệ Khởi Nguyên chúng tôi hiện là một trong những công ty đi tiên  phong
trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ tự động vào thực tiễn cuộc sống thường  ngày. 
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Cụ thể hơn, chúng tôi  chuyên nhập khẩu cad phân phối về thiết bị ngành cửa tự động như: bar
ie  tự động, cổng xếp, môtơ cổng tự động, môtơ cửa tự động, mái hiên tự động 
và thiết bị quản lý  ra vào như:
Máy giữ xe tự động, Kiểm soát  ra vào tự động
… cũng như một số 
thiết  bị cho giao thông và khách sạn
khác...

Nếu bạn đang phân vân  không biết tìm ở đâu nhà cung cấp các sản phẩm barie, cổng cửa tự
động và các  thiết bị về quản lý ra vào đáng tin cậy. Đừng ngần ngại khi chọn chúng tôi, Công
ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Khởi Nguyên
.  Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho các bạn sản phẩm có chất lượng hàng đầu, với  dịch vụ
trước và sau bán hàng hoàn hảo nhất, uy tín nhất.

Với hệ thống phân phối trên khắp cả  nước, các sản phẩm của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn
sự lựa chọn hợp lý nhất với  chi phí thấp nhất cho những sản phẩm đẳng cấp cao nhất. Toàn bộ
các sản phẩm tự  động do Công Nghệ Khởi  Nguyên phân phối đều là sản phẩm nhập khẩu
trực tiếp từ chính hãng, được    bảo  hành theo tiêu chuẩn do nhà sản xuất quy định với những
cán bộ kỹ thuật được  đào tạo chuyên nghiệp từ chính hãng.   

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn  quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty
chúng tôi. Kính chúc  quý khách sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

                                                 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG  NGHỆ KHỞI NGUYÊN

I,  Trụ sở chính:
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Địa chỉ: Số 102, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0917.838.080

Website 1: http://thietbitudongAGS.com

Website 2: https://gibidi.vn

Website 3: https://nangxinh.vn

Hotline: 0917  83  80 80 - Mr Tuyến  (Giám đốc) 

Email: minhtuyen240583@gmail.com

II,  Văn phòng đại diện:

  VPĐD Miền Trung: Số 343, Đường Nguyễn Phước Lan, P Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

  Điện Thoại: 0917  83  80 80 - Mr Tuyến
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     VPĐD Miền Nam: Số 55/B22 đường Cây Keo, phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp HCM
  Điện thoại: 0868 465 255  - Mr Biên
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